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ประวตัิของบุคคลท่ีไดรบัการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตาํแหนงตามวาระ 

 

ช่ือ – นามสกุล  :     นายอะสึชิ     ทะบะตะ               
อายุ         :     48  ป              
สัญชาต ิ       :     ญ่ีปุน 
การศึกษา          :    ปริญญาตรี  คณะ Social Studies 
  วิชาเอก Sociology  Doshisha University, Japan 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :    ไมมี    
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการบริษัทซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว  
ตําแหนงในบริษัทฯ   : - กรรมการบริษัท             
            - กรรมการรองผูจัดการ 
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท : วันที่  1  เมษายน  2556 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท    :     2  ป   
ประสบการณการทํางาน               : ชวงเวลา ตําแหนงปจจุบัน หนวยงาน / บริษัท 

  2557 - ปจจุบัน 
2556 - ปจจุบัน 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการรองผูจัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

Pattaya Myanmar Co., Ltd.
บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ  
บจก. โทรา 1010 
บจก. เอสอาร.ดับบลิว.การเมนท 
บจก. วาโกลําพูน 
บจก. วาโกกบินทรบุรี 
บจก. ภัทยากบินทรบุรี 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียน  กิจการอ่ืน (ท่ีไมใช 
 บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงกัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร 

1 แหง - กรรมการ       
  

บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ            
 

9  แหง - กรรมการ             บมจ. เท็กซไทลเพรสทีจ 
       ผูผลติวัตถุดิบรายใหญใหกับบริษัทฯ 

การถือหุนในบริษัทฯ               :   ไมมี 
   (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
การเขารวมประชุมในป 2557   :      -  สามัญผูถือหุน   1/1 คร้ัง 
                                               -   คณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง 
  - คณะกรรมการบริหาร           12/12 คร้ัง  
คุณสมบัติตองหาม  : ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดยทุจริต  
 

 

ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 
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ช่ือ – นามสกุล : นายธรรมรัตน    โชควัฒนา 
อายุ          :      46  ป         
สัญชาต ิ        :     ไทย  
การศึกษา          :    ปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร 
  วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - DAP    (Director Accreditation Program)  3/2003   
   - DCP  (Director Certification Program)    68/2005     
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง :      กรรมการบริษัทซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว 
ตําแหนงในบริษัทฯ   : กรรมการบริษัท             
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท : วันที่  23  เมษายน  2544 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท   :      14  ป   
ประสบการณการทํางาน               : ชวงเวลา ตําแหนงปจจุบัน หนวยงาน / บริษัท 

  2545 - ปจจุบัน  
 
2544 - ปจจุบัน 
2542 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการผูอํานวยการ  
และรองประธาน
กรรมการบริหาร 

บจก. วาโกลําพูน 
บจก. ภัทยากบินทรบุรี 
บจก. วาโกกบินทรบุรี 
บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล 
 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน  กิจการอ่ืน (ท่ีไมใช 

 บริษัทจดทะเบียน) 
การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงกัน/ 

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร 

1 แหง  - กรรมการผูอํานวยการ      
    และรองประธาน 
    กรรมการบริหาร       

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล 
 

33  แหง - กรรมการผูอํานวยการ  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล 
   และรองประธานกรรมการบริหาร       
       ลูกคารายใหญในประเทศของบริษัทฯ 

การถือหุนในบริษัทฯ                :  77,000  หุน  คิดเปน  0.06% 
   (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ)  
การเขารวมประชุมในป 2557   :      -  สามัญผูถือหุน   1/1 คร้ัง 
                                               -   คณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง 
คุณสมบัติตองหาม :      ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดยทุจริต 
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ช่ือ – นามสกุล : นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต 
อายุ          :      63  ป         
สัญชาต ิ        :     ไทย   
การศึกษา         :      - ปริญญาตรี   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี      
   วิชาเอก  การบัญชี   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

- ปริญญาโท   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี      
   วิชาเอก  การบัญชี   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย              
  - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2960      
  - สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (IIAT) 
   -   Certified Professional Internal Auditor (CPIA) 
   -   Qualified Internal Auditor (QIA)       
  - The Institute of Internal Auditors (IIA)       
                                                                -  Certified Internal Auditor (CIA) 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  -  DAP  (Director Accreditation Program)      2/2003 
  -  DCP  (Director Certification Program)   38/2003 
  -  ACP  (Audit Committee Program)     2/2004 
  -  QFR  (Improving the Quality of Financial Reporting)    1/2006 
  -  MIA  (Monitoring the Internal Audit Function)     1/2007 
  -  MFR  (Monitoring the Quality of Financial Reporting)   5/2007 
  -  MIR  (Monitoring the System of Internal Control   
      and Risk Management)       2/2008 
  -  CDC  (Chartered Director Class)      3/2008 
  -  RCC  (Role of the Compensation Committee)     7/2008 
  -  MFM (Monitoring Fraud Risk Management)    1/2009 
  -  RE DCP (DCP Refresher Course)       2/2009 
  -  RCP (Role of the Chairman Program)      25/2011 
  -  RNG  (Role of the Nomination and Governance Committee)  1/2011  
  -  ACEP (Anti-Corruption for Executive Program)                      10/2014 
  -  ACPG (Anti-Corruption : The Practical Guide)               10/2014 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง :      กรรมการอิสระซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว 
ตําแหนงในบริษัทฯ   :     -  กรรมการอิสระ 
  -  กรรมการตรวจสอบ 
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท : วันที่  26  เมษายน  2553 
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จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท   :      5  ป   
ประสบการณการทํางาน               : ชวงเวลา ตําแหนงปจจุบัน หนวยงาน / บริษัท 

  2557 - ปจจุบัน 
 
2554 - ปจจุบัน  
2553 - ปจจุบัน 
2551 - ปจจุบัน 
 
 
2547 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
 
2543 - ปจจุบัน 

กรรมการวิชาชีพบัญชี 
ดานการบัญชีภาษีอากร  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการภาษีอากร 
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการ 
สรรหา และประธาน 
คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาล 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

สภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปถัมภ 
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
บมจ. โมโน เทคโนโลยี 
 
 
บมจ. บรุคเคอร กรุป 
 
 
 
 

 
 

บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน 
 
 
 
 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน  กิจการอ่ืน (ท่ีไมใช 

 บริษัทจดทะเบียน) 
การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงกัน/ 

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร 

3 แหง - กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการ 
สรรหา และประธาน 
คณะกรรมการพิจารณา 
คาตอบแทน 

- กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภบิาล 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน 

บมจ. โมโน เทคโนโลยี 

 
 
บมจ. บรุคเคอร กรุป  
 
 
 
 
 
 
บมจ. เหมราชพัฒนาท่ีดิน 

ไมมี ไมมี 
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การถือหุนในบริษัทฯ               :   ไมมี 
   (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
การเขารวมประชุมในป 2557   :      -  สามัญผูถือหุน   1/1 คร้ัง 
                                               -   คณะกรรมการบริษัท  6/7 คร้ัง 
  - คณะกรรมการตรวจสอบ           12/12 คร้ัง  
  -  กรรมการอิสระประชุมระหวางกัน      1/1  คร้ัง 
      โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุม 
คุณสมบัติตองหาม :      ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดยทุจริต 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอช่ือ 

ลักษณะความสัมพันธ คุณสมบัติ 

  1. การมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

 

 1.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ  
เงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

 1.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไมเปน 

 1.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ  อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง  
เปนอิสระ (เชน การซ้ือ /ขาย วัตถุดิบ /สินคา /บริการ /การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)  

 
ไมมี 

 1.4 เปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ /  บริษทัยอย ไมเปน 

  2. เปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

ไมเปน 
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ช่ือ – นามสกุล : นางศรัณยา    จินดาวณิค 
อายุ          :      52   ป        
สัญชาต ิ        :      ไทย 
การศึกษา         :      - ปริญญาตรี    คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี      
   วิชาเอก  การบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

- ปริญญาโท     
   วิชาเอก  การเงิน   Eastern Michigan University, USA      
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
   - DCP (Director Certification Program)    40/2004    
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง   :  กรรมการอิสระซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว 
ตําแหนงในบริษัทฯ   :      -    กรรมการอิสระ  
  -   กรรมการตรวจสอบ 
  - กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท : วันที่  23  เมษายน  2555 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท   :      3  ป   
ประสบการณการทํางาน               : ชวงเวลา ตําแหนงปจจุบัน หนวยงาน / บริษัท 

  2557 - ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

บจก. เซ็น คอรปอเรช่ัน กรุป 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืน (ท่ีไมใช 

บริษัทจดทะเบียน) 
การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงกัน/ 

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร 

ไมมี ไมมี 1 แหง ไมมี 
 

การถือหุนในบริษัทฯ               :   ไมมี 
     (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
การเขารวมประชุมในป 2557   :      -  สามัญผูถือหุน    1/1 คร้ัง 
                                               -   คณะกรรมการบริษัท   7/7 คร้ัง 
  -  คณะกรรมการตรวจสอบ   12/12  คร้ัง 
  -  คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ  3/3 คร้ัง 
  -  กรรมการอิสระประชุมระหวางกัน       1/1 คร้ัง 
     โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุม 
คุณสมบัติตองหาม    :  ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดยทุจริต 
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คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอช่ือ 

ลักษณะความสัมพันธ คุณสมบัติ 

  1. การมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

 

 1.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ  
เงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

 1.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไมเปน 

 1.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ  อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง  
เปนอิสระ (เชน การซ้ือ /ขาย วัตถุดิบ /สินคา /บริการ /การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)  

 
ไมมี 

 1.4 เปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ /  บริษทัยอย ไมเปน 

  2. เปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

ไมเปน 
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ช่ือ – นามสกุล : รศ.นเรศร    เกษะประกร 
อายุ         :      56  ป        
สัญชาต ิ       :      ไทย 
การศึกษา         :      - ปริญญาตรี   คณะนิติศาสตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

-  เนติบัณฑิตไทย  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  

- ปริญญาโท    
   วิชาเอก  กฎหมายหลักทรัพย   University of Georgia, USA 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :  จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   (IOD) 
   -   DAP  (Director Accreditation Program)    52/2006 
   -   DCP  (Director Certification Program)    77/2006 
   -   ACP  (Audit Committee Program)     12/2006 
   -   UFS  (Understanding the Fundamental of      1/2006  
      Financial Statements)       
   -   FND  (Finance for Non-Finance Director)   28/2006        
   -   MIR (Monitoring the System of Internal Control      2/2008 
      and Risk Management) 
   -   CDC  (Chartered Director Class)       5/2009 
     - The Board’s Role on Fraud Prevention and Detection 1/2010   
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง   :  กรรมการอิสระซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแลว 
ตําแหนงในบริษัทฯ          :      - กรรมการอิสระ 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท : วันที่  24  เมษายน  2549 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท   :      9  ป   
ประสบการณการทํางาน               : ชวงเวลา ตําแหนงปจจุบัน หนวยงาน / บริษัท 

  2556 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
2553 - ปจจุบัน 
 
2552 - ปจจุบัน 
 
2550 - ปจจุบัน 

รองคณบดีฝายบริหาร   
คณะนิติศาสตร 
อนุกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายดานการ
ประกอบธุรกิจคนตางดาวฯ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิการ
อุทธรณคําส่ังทางปกครอง 
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย 
 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
หอการคาไทยและสภาหอการคา
แหงประเทศไทย 
บมจ. ธนูลักษณ 
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การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน   

บริษัทจดทะเบียน  กิจการอ่ืน (ท่ีไมใช 
 บริษัทจดทะเบียน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการท่ีแขงกัน/ 
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ จํานวน ประเภทกรรมการ/ผูบริหาร 

1 แหง  -  กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. ธนูลักษณ ไมมี ไมมี 

การถือหุนในบริษัทฯ                :   ไมมี  
  (รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ )  
การเขารวมประชุมในป 2557   :      -  สามัญผูถือหุน    1/1 คร้ัง 
                                               -   คณะกรรมการบริษัท   7/7 คร้ัง 
  -  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   12/12  คร้ัง 
  -  กรรมการอิสระประชุมระหวางกัน  1/1 คร้ัง 
     โดยไมมีผูบริหารเขารวมประชุม 
คุณสมบัติตองหาม   :  ไมมีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซ่ึงไดกระทําโดยทุจริต 
คุณสมบัติเพ่ิมเติมสําหรับกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอช่ือ 

ลักษณะความสัมพันธ คุณสมบัติ 

  1. การมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

 

 1.1 เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ  
เงินเดือนประจํา 

ไมเปน 

 1.2 เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย)  ไมเปน 

 1.3 มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ  อันอาจมีผลใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง  
เปนอิสระ (เชน การซ้ือ /ขาย วัตถุดิบ /สินคา /บริการ /การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน)  

 
ไมมี 

 1.4 เปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ /  บริษทัยอย ไมเปน 

  2. เปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

ไมเปน 

 
 
 
 
 

 
 


